Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde

Programa de Pós-Graduação “Educação nas Profissões da Saúde”

EDITAL Nº 01/2021
EDITAL INTERNO PARA CREDENCIAMENTO DE DOCENTES
Programa de Pós-Graduação Educação nas Profissões da Saúde
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação Educação
nas Profissões da Saúde, no uso de suas atribuições e com
base em decisões do Colegiado do Programa reunido nos
dias 22 de abril de 2021 e 27 de maio de 2021, faz saber
que:
Estão abertas as inscrições para o Processo de Credenciamento de Docentes para o
Programa de Pós-Graduação Educação nas Profissões da Saúde (PPG-EPS) para a área
de concentração (única do programa) “desenvolvimento profissional e integração
qualificada universidade e serviços para a educação nas profissões da saúde” de acordo
os seguintes critérios:
I – DAS VAGAS
Art. 1º. Estão disponibilizadas 2 (duas) vagas de docente para o PPG-EPS.
§ Único – Uma vaga será para professor permanente e outra para professor
colaborador.
II - DAS INSCRIÇÕES
Art. 2º. As inscrições para o Processo de Credenciamento de Docentes para o PPG-EPS
deverão ser realizadas por meio de requerimento dirigido ao coordenador do programa
e que será disponibilizado na página do programa no portal da PUC-SP no endereço
https://www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado/educacao-nasprofissoes-da-saude, item “Formulários e Documentos”, juntando cópias dos seguintes
documentos, que deverão ser apresentados no original no momento da entrevista:
•

Curriculum Lattes atualizado;

•

Cópia do diploma de doutorado;

•

Cópia dos documentos pessoais (RG e CPF) e foto atual;

•

Proposta de trabalho contendo
a. Descrição resumida das atividades de pesquisa em desenvolvimento;
b. Indicação de possíveis vinculações e aderência das atividades de pesquisa em
desenvolvimento a pelo menos uma das linhas de pesquisa do PPG-EPS,
disponíveis na página do programa no portal da PUC-SP.
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c. Indicação de áreas temáticas de interesse para desenvolvimento de
atividades acadêmicas (orientação de mestrandos, disciplinas, núcleos de
pesquisa ou extensão e atividades programadas).
III – REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS
Art. 3º. Os candidatos deverão cumprir os seguintes requisitos:
I.

ter o título de doutor há, pelo menos, cinco anos da data de inscrição no processo de
credenciamento;

II. ser professor na PUC-SP contratado por prazo indeterminado com, no mínimo,
TP-10, no semestre da inscrição para o processo de credenciamento e que exerça
atividades na graduação e/ou na pós-graduação;
III. apresentar produção acadêmica em conformidade com as exigências do Sistema
Nacional de Pós-Graduação – SNPG e da área do Programa;
IV. ser pesquisador com reconhecimento institucional, tendo comprovação de
orientações anteriores (mestrado, doutorado, iniciação científica ou trabalho de
conclusão de curso);
V. trajetória de investigação com aderência à área de concentração e às linhas de
pesquisa do PPG-EPS;
VI. ter disponibilidade para ministrar disciplina e orientação de acordo com as
necessidades do programa e do cronograma de aulas de cada semestre.
III – DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO
Art. 4º. O processo de seleção para o credenciamento constará de análise da
documentação apresentada e entrevista com os candidatos.
Art. 5º. A avaliação da produção acadêmica prevista Art. 3º, inciso III, deverá considerar
aquela relacionada à área de concentração e às linhas de pesquisa do PPG-EPS e
pontuada, inclusive para a classificação dos candidatos, de acordo com o Ato do PróReitor de Pós-Graduação 04/2020 que estabelece os procedimentos para o
Recredenciamento de Professores dos Programas de Estudos Pós-Graduados (stricto
sensu) da PUC-SP.
Art. 6º. A nota da entrevista não poderá ter peso superior a 10% (dez porcento) da nota
final dos candidatos.
Art. 7º. A Banca Examinadora será composta por três professores doutores da PUC-SP,
sendo um obrigatoriamente pertencente ao quadro do PPG-EPS, um docente
pertencente aos quadros da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde e um terceiro
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docente à escolha do coordenador do PPG-EPS, que pode ser externo à Universidade.
Os dois primeiros serão escolhidos pelo colegiado do programa.
Art. 8º. Não participarão da banca o diretor da Faculdade de Ciências Médicas e da
Saúde e nem o diretor adjunto, em conformidade ao parágrafo 3º do Artigo 10 do Ato
da Pró-reitoria da Pós-graduação número 04/2015, em vigor.
Art. 9º. Caso os candidatos internos da PUC-SP não atendam a todos os requisitos
previstos no Art. 3º deste Edital, o credenciamento não ocorrerá.
Art. 10º. O credenciamento não garante ao docente o exercício de atividades no
programa, ficando este condicionado às necessidades acadêmicas e ao disposto nas
normas da Universidade.
IV - DO CRONOGRAMA DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO
Art. 11º. O Processo de Credenciamento obedecerá às etapas e datas a seguir, a partir
da publicação do Edital para o Processo Seletivo:
I.

Inscrições: de 16 a 29 de junho de 2021;

II.

Horário das inscrições: das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h00.

III.

Local das inscrições: Secretaria do Programa de Pós-Graduação Educação nas
Profissões da Saúde, Rua Joubert Wey, 290, 1º andar, Sala 122, Sorocaba-SP;

IV.

Caso a Secretaria do Programa esteja fechada em função da pandemia de COVID19, as inscrições poderão ser efetuadas pelo e-mail do programa
(pgeducsaude@pucsp.br). Nesse caso os candidatos receberão um e-mail
confirmatório da inscrição.

V.

Entrevistas: dia 06 de julho de 2021.

VI.

Caso as entrevistas não possam ser realizadas presencialmente em função da
pandemia de COVID-19 os candidatos receberão um e-mail com as
especificações e endereço da plataforma virtual para a realização das entrevistas
de forma remota.

Art. 12º. O resultado do Processo Seletivo será comunicado aos candidatos por e-mail,
pelo Expediente da Faculdade, bem como será divulgado na página da internet
(http://www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado) da PUC-SP, dia 12 de
julho de 2021.
Art. 13º. O prazo máximo para interposição de recurso ao Conselho da Faculdade de
Ciências Médicas e da Saúde pelos candidatos será de 5 (cinco) dias úteis, após a
publicação do resultado do processo seletivo.
Art. 14º. Não serão divulgadas as razões de não aprovação no credenciamento.
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Art. 15º. Os casos omissos a este Edital serão apreciados pelo Conselho da Faculdade de
Ciências Médicas e da Saúde.

Sorocaba, 31 de maio de 2021.

Prof. Dr. Fernando Antonio de Almeida
Coordenador do Programa de Pós-Graduação
Educação nas Profissões da Saúde
FCMS / PUC-SP
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